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Information gällande gästparkeringen
Från 1 mars 2020 kommer nya regler gällande gästparkeringen att börja gälla.
• Parkering endast för besökande till Brf Kungsängsliljan
• Fri parkering för Gäster i 3 timmar, P-skiva måste användas och vara
väl synlig i framrutan med rätt tid inställd.
• Parkeringstaxa 6 kr/timme
Maxtaxa 80 kr/dygn
• För boende medlemmar så gäller fri parkering på besöksplatser
endast mellan klockan 11.00-14.00 på vardagar
(gäller lunchtid för boende som har långt till sin ordinarie p-plats).
• Betalning sker via MobilPark app som laddas ner i mobilen
Ladda ner appen via Google Play eller App Store.
Man måste skapa ett konto först i mobilen. Det kan man göra hemma eller
där man är på besök. Man kan mata in flera bilar i appen. (3 tim fri P)
• Hitta Parkering
(Zonkod är 1747)
Sök på rätt parkeringsområde genom att klicka på "Hitta parkering" i
mobilappen. Välj det område du vill parkera på
Sedan trycker man på ”Välj parkering” och rullar på tidsmarkering för
att ange hur länge man vill parkera. Tryck på ”Starta” när man vill
påbörja en parkeringstid.
• Saknar man mobil som går att betala med, får man lösa det tex genom
att någon annan betalar. Det räcker att man uppger Reg nr och väljer
platsen samt tiden man parkerar på.
• Felparkering medför kontrollavgifter på 400 kr/dygn
Vid felparkering på otillåten plats eller inte har betalat parkeringsavgift
riskerar man att få betala en kontrollavgift på 400 kr.
https://www.aimopark.se/sv-se/kontrollavgifter/overtradelsepunkter/
https://www.aimopark.se/sv-se/kontrollavgifter/

Har någon felparkerat och står så de hindrar, kan man själv ringa till
Aimo Park, då skickas en vakt ut till adressen som man anger.
Numret är: 0771 96 90 00
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